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Linn kutsub uue üldplaneeringu koostamisel
kaasa rääkima

Tartu linn koostab uut üldplaneeringut,
mille tähtsaim ülesanne on siduda muutunud halduspiiridega Tartu linn üheks
tervikuks ning kujundada linna ja selle lähiümbruse ruumilise arengu põhimõtted.
Koostatava üldplaneeringu eesmärgid
peavad arvestama ühelt poolt riiklikku
ja maakondlikku arengut suunavaid dokumente sealhulgas Tartumaa maakonnaplaneeringut, teisalt ka linna arengudokumente, millest olulisemad on Tartu linna
arengukava ja linnaga liitunud Tähtvere
valla arengukava. Üldplaneeringu eesmärgid ja ülesanded on sõnastatud Tartu
Linnavolikogu 24.01.2019 otsusega kinnitatud üldplaneeringu lähteseisukohtades.
Kui Tartu linna üldplaneeringu kehtes-

tamisest on möödas poolteist aastat, siis
Tähtvere valla üldplaneering kehtestati
peaaegu 13 aastat tagasi, 2006. aasta suvel.
Seetõttu langeb üldplaneeringu koostamise peamine raskuspunkt endise Tähtvere
valla territooriumile. Tartu linna asustusüksuse üldplaneeringu põhilahendusse
mahukaid ja olulisi muudatusi eeldatavalt
ei planeerita.
Üldplaneeringu koostamine on enamasti
mitmeid aastaid kestev avalikkust kaasav
protsess, mille käigus lepitakse kokku ja
määratakse planeeritava ala maakasutus- ja ehitustingimused. Tulemusena
valmivad planeeringu kaardid ja seletuskiri. Näiteks kantakse üldplaneeringu
maakasutuskaardile tihe- ja hajaasustuse
põhimõttel hoonestatavad alad, eluhoo-

nete ehitamiseks sobivad alad, äri- ja tootmisalad, metsad (tulundus-, puhkeotstarbelised ja kaitsemetsad), haritav maa
(sh väärtuslikud põllumajandusmaad),
puhkeotstarbelised maad (avalikus kasutuses olevad supluskohad Emajõe ja järvede kallastel, spordi- ja külaplatsid, nn
linnaaianduse maad jm). Üldplaneeringu
tehniliste rajatiste kaardil nähakse ette
olulisemate tehnovõrkude ja -rajatiste
(joogivesi, reoveekanalisatsioon, kaugküte jm) paiknemine ning alad, kus on lubatud või keelatud lokaalsed lahendused.
Üldplaneeringuga määratakse ka hoonestuse kõrguspiirangud, kruntide arhitektuuri- ja haljastusnõuded jpm, mis on hiljem aluseks hoonete ja rajatiste projekteerimistingimuste andmisel ja ehitamisel.
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Üldplaneeringut koostatakse kahes etapis
– alguses planeeringu eelnõuna (eskiislahendusena) ja seejärel planeeringu lõppvõi põhilahendusena. Üldsus, sealhulgas
planeeringuala elanikud, kinnistute omanikud ja kasutajad, seltsingud, korteriühistud, ettevõtted jpt saavad planeeringu
koostamises osaleda jooksvalt ning, teades
ja tundes oma kodupiirkonda, esitada üldplaneeringule ettepanekuid nt kas maakasutuse muutmiseks või säilitamiseks, uute
hoonete või rajatiste ehitamiseks, avaliku
ruumi kavandamiseks, aga näiteks ka
omandiõiguse kaitse tagamiseks.
Üldplaneeringu koostamist saab igaüks
jälgida Tartu linna kodulehel www.tartu.
ee otsingusõnad “uus üldplaneering” või
sisestades interneti üldotsingute reale tartu.ee/uus-uldplaneering. Üldplaneeringu
koostamise edenedes lisandub veebilehele
üldplaneeringut puudutavaid uusi uudiseid ja dokumente.
Koostatava üldplaneeringu kohta saate
esitada linna kodanikena ja planeeringust huvitatud isikutena kirjalikke, selgitustega või põhjendustega ettepanekuid
juba praegu, kui saadate e-kirja Tartu
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linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna üldplaneeringu teenistusele aadressile lpmko@raad.tartu.ee.
Ettepaneku kiri peab kindlasti sisaldama
ka esitaja täisnime ja kontaktandmed sh
e-posti aadressi, millele soovitakse saada
üldplaneeringuga seotud teavitusi.
Oma ettepanekuid on peagi võimalik esitada ka üldplaneeringu ideekorje kaardil,
mille ülespanekust veebilehele annab linnavalitsus oma uudistelehel kindlasti teada.
Tartu linn on saanud teated Tartu vallalt ja
Elva vallalt, et linna naaberomavalitsustes
on samuti asutud uusi üldplaneeringuid
koostama. Koostatava linna üldplaneeringu üks ülesandeid on koos naaberomavalitsustega välja töötada haldusüksuste
ülesed head ruumilahendused, millega
oleks loodud ja tagatud muuhulgas tänavate, jalg- ja jalgrattateede ning matkaradade katkematus, rohekoridoride võrgu
jätkuvus, Emajõe kallaste avalik kasutus
ja sadamate paiknemine, samuti asustuse suunamise ja tehnovarustuse tagamise üldised põhimõtted. Rattaga ja jalgsi
liikumise soodustamiseks kavandatakse

ülelinnaline ja linna lähivaldasid haarav
jalg- ja jalgrattateede võrgustik, terviserajad ning matkarajad maapiirkonnas.
Asustuse arengu suunamisel lähtutakse
üldisest riiklikust strateegiast, mis eelistab
arendusaladena olemasolevaid tiheasumeid, kus on piisav elanike arv ja asustustihedus ning eeldused ühtse tehnilise ja
sotsiaalse taristu kujundamiseks. Eelnev
ei tähenda absoluutset ehituskeeldu mujal,
ent taunitakse asendiliselt ja maakorralduslikult ebaotstarbekat põllu- ja metsamaade kruntimist üksteisest ruumiliselt
isoleeritud pisiasumiteks, kus sotsiaalne
taristu jääb kaugele ja linliku tehnilise taristu rajamine ning pidamine on kulukas.
Juba täna leiab Tartu linna kodulehelt
www.tartu.ee ideekorje kaardi, kuhu saab
23. aprillist kuni 19. maini esitada ettepanekuid Tartu linna (sh maalise piirkonna) jalg- ja jalgrattateede kohta. Seejärel
analüüsib linn ideekorje käigus saabunud
ettepanekuid ja saadud tulemust arvestatakse uue üldplaneeringu koostamisel.
Tiiu Tuuga
Tartu linnavalitsuse üldplaneeringu
teenistuse spetsialist

“26. aprillil toimusid Ilmatsalu Huvikeskuse saalis traditsioonilised kevadised XIX medalivõistlused mälumängus.
Võistlusel osales 5 võistkonda. Õigeid vastuseid kogunes ohtralt ja mäng oli tasavägine. Oma mullust võitu suutis kaitsta
võistkond Kullaketrajad, teiseks tuli PVA ja kolmanda koha saavutas meeskond Karvajalad. Aitäh kõigile ja kohtumiseni
sügisel toimuvatel karikavõistlustel!”

Fotod erakogust
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Tartumaa lasteaedade laulupäev „Muinasjutumaa“
14. märtsil 2019 kogunesid laulumaiad Tartumaa lasteaedade mudilased Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses,
et pidada maha üks muinasjutuline laulupäev. Tartumaa
lasteaedade laulupäev on juba pikaajaliste traditsioonidega üritus, mis toimub igal aastal mõnes Tartumaa paigas.
See kord olid Luunjasse kokku oli tulnud pea 200 last 21
erinevast Tartumaa lasteaiast. Muinasjututegelased igast
lasteaiast said esineda suurel laval ning lisaks tulid esitusele
ühislaulud ja -mängud. Peojuhid olid Nuktisamees (Lohkva Lasteaia õpetaja Merly Tätte)ja Punamütsike (Lohkva
Lasteaia muusikaõpetaja Laura Väljaots), kes rändasid erinevates muinasjuttudes. Peo sujumise ja kinolinale ilmunud lõbusate animatsioonide eest hoolitses Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu muusikaõpetaja Jana Käär.
Pidu sai toimuda tänu lahketele sponsoritele, kes kostitasid osalisi maitsvate kingitustega. Suured tänud Grüne Fee,
Balbiino, A. le Coq, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus,
Lohkva Lasteaed ning Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu.
Aitäh kõikidele tublidele laululastele ja nende juhendajatele! Jääme põnevusega ootama järgmist laulupäeva!
Laura Väljaots – Lohkva Lasteaia muusikaõpetaja
Jana Käär – Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu muusikaõpetaja
Foto: Inga Väikene

Foto: Inga Väikene

Foto: Jana Käär
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Tartu tunnustas
kultuuri, spordi
ja noorsootöö
toetajaid
Täna kell 13 tunnustas Tartu linnapea Urmas Klaas raekojas inimesi,
kes paistsid enim silma eelmisel aastal
linna kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonna toetajatena. Linnapea
Urmas Klaasi sõnul on paljud ühiskonna heaks panustanud ettevõtjad
saanud seni teenimatult vähe tähelepanu. “Nii algatasimegi sel aastal
kultuurimetseenide
tunnustamise
tava, et tänada ja rohkem nähtavale tuua neid inimesi, kes on aastaid
kaasa aidanud kultuuri-, spordi- või
noortevaldkonna arengule,“ ütles linnapea. Tänusõnad metseenluse eest
ja Markus Kasemaa spetsiaalselt selle
sündmuse jaoks tehtud pildi said täna:
Maris ja Enn Kunila, kes korraldasid
2018. aastal Tartu Kunstimuuseumis
näituse „Traditsiooni sünd. Eesti kuldaja kunst Enn Kunila kollektsioonist“. Näitust käis vaatamas rekordarv
(üle 8000) külastajaid. Näitust saatis
huvitav publikuprogramm, esinduslik
kataloog ja muuseumimeened ning
ekspositsioon oli varustatud audiogiididega. Kogu projekti finantseeris
perekond Kunila.Enn Kunila toetas
osaliselt ka Tartu Kunstimuuseumis
enne näitust tehtud remonditöid.
Rein Lemberpuu aitas käima panna
noortele suunatud inseneeriakallakuga huvikeskuse. Tema roll seisneb
Makerlabi idee toetamises ja elluviimises. Keskusest on saanud ainulaadne koht noorte inseneride ja teadlaste
arenguks. Neinar Seli (AS Estiko) on
Tartu spordi ja teaduse pikaajaline
toetaja. Tartu Kultuurkapitaliga koostöös antakse välja igal aastal meditsiiniteaduste valdkonnas 6000 euro
väärtuses preemiaid ning spordivaldkonnas 5000 euro väärtuses stipendiume. Ta on toetanud mitmeid tipp- ja
seeniorsportlasi, samuti Tartu linnas toimuvaid suurüritusi nagu Miss
Valentine, Tartu Võimlemispidu jm.

Fotol: Tartu linnapea Urmas Klaas, Neinar Seli, Janek Veeber , Enn ja
Maris Kunila

Janek Veeber (AS Giga) on aastaid
toetanud erinevate spordialade tippsportlasi ja Tartus korraldatud spordiüritusi. AS Giga on Vanemuise
sümfooniaorkestri Kassitoome suvekontserdi pikaajaline toetaja, tänu
kellele kontsert igal aastal teoks saab.
Tänavu toimub kontsert juba 9. kor-

da.Mart Mägi (Tarena OÜ) arendas
koosöös MK Tenniseklubiga Näituse
33 spordikompleksi, kus tegutsevad
GYM jõusaal, Akros Võimlemisklubi,
Fysiocentrum,
Ashtanga
jooga,
Veeriku Badmintoni sulgaplliklubi, MK Tenniseklubi ning Tartu
Akadeemiline Tenniseklubi.

KLUBI
13. mai 2019
kell 15.00-16.30

Õde-spetsialist Veevi Hõrak
räägib terviseriskidest
Ilmatsalu huvikeskuse kaminasaalis, Järve tee 8
Kohale bussiga! Bussisoovist teatada hiljemalt 10.05
53300049 Mai

EKSKURSIOON
Haapsallu

tagasi Pärnu kaudu

20. juulil sõit
Intsikurmu

LÕÕTSPILLIPEOLE
Harmoonikum

13. juunil
väljasõit kell 6

(pääse + sõit)

Soovijatel palun 5 eurot
kaasa võtta!
(13.maiks)

Soovijatel palun 15 eurot
kaasa võtta!
(13.maiks)

15 eurot
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Tartu rattaringlus alustab 8. juunil
8. juunil 2019 avatakse Tartus rattaringlus, mis koosneb 750 jalgrattast
ja 69-st üle linna paiknevast parklast.
510 ratast on elektrilised ja ülejäänud
240 on tavarattad.
Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul
on Tartu väga suure muudatuse lävel,
kus kogu linna ühistranspordikorraldus teeb suure arenguhüppe. „Lisaks
pikalt kavandatud rattaringlusele tulevad suvel liinidele ka uued gaasibussid ning muutub kogu liinivõrk. Tartu
saab tervikliku ja kaasaegse ühistranspordivõrgu, kus kasutajad saavad soovi korral kombineerida rattasõite bussisõitudega,“ lisas linnapea.
Abilinnapea Raimond Tamme sõnul
on rattaringluse ettevalmistustööd
jõudnud lõpusirgele: „Rattaparklate
paigaldamine käib täie hooga, rattad
järjest saabuvad Kanadast ning tarkvaralahendused on viimistlemisel.
Loodan, et tartlased võtavad rattaringluse kiiresti omaks ja käivitamine
sujub tõrgeteta,“ lisas Tamm.
Ratta laenutamiseks peab kasutajal
olema kehtiv Tartu linnaliinide perioodipilet või tuleb osta rattaringluse perioodipilet. Kasutajal tuleb luua
veebis või mobiilirakenduses rattaringluse konto ning siduda see internetimakse võimekusega pangakaardiga. Ratta lahtilukustamiseks saab
kasutada nii bussikaarti kui ka mobiilirakendust. Ratta tagastamisel tuleb
ratas jätta ükskõik millisesse parklasse ja veenduda, et ratas on korralikult
lukustatud. Kui parklas vabu kohti ei
ole, siis saab ratta kinnitada lisalukuga.
Välja töötamisel on ka rattaringluse
hinnad. Kui kasutajal on Tartu linnaliinibussis tasuta sõidu õigus või tal on
Tartu linna 10, 30 või 90 päeva pilet,
siis eraldi rattaringluse piletit ostma
ei pea, kuid isikustatud bussikaart tuleb siduda rattaringluse süsteemiga, et
oleks võimalik pileti olemasolu kontrollida. Kui perioodipilet on olemas,
siis on iga kuni 60-minutiline jalgratta kasutamine tasuta ja iga järgmine
alustatud tund maksab 1 euro. Kui ak-

Foto: Ove Maidla

tiivset linnaliinibussi perioodipiletit
ei ole, siis tuleb soetada rattaringluse
päevapilet, nädalapilet või aastapilet,
mis hakkavad praeguste plaanide järgi maksma vastavalt 5, 10 ja 30 eurot.
Ka siin kehtib põhimõte: kuni tund
aega rattasõitu on tasuta ja iga järgmine alustatud tund 1 euro. Rataste
maksimaalne kasutusaeg on 5 tundi ja
pärast seda rakendub hilinemise tasu
80 eurot.
Kõikide parklate juurde paigaldatakse infotahvlid, kus on täpsed juhised,
kuidas ratast kasutada ja kui palju
sõit maksab. Rattaringluse elektrirattaid on lihtne kasutada, elektrimootor
käivitub vändates ja täiendavaid juhtimisseadmeid rattal pole. Elektrilised
rattad on ringluses kuni miinuskraadideni ja külmal ajal jäävad ringlusesse vaid tavarattad.
Rattaringluse teenust korraldab 1. aprillist tööd alustanud linna allasutus
Tartu Linnatransport, kus on tööle
võetud ka tehnikud, kes tegelevad nii
rataste transportimisega erinevate
parklate vahel kui ka rataste remontimisega. Kui rataste kasutamisel tekib
küsimusi, saab helistada infotelefonile
ja küsida abi.
Selleks et julgustada rattaringlust kasutama, pakutakse käivitusperioodil
ka mitmeid boonuseid. 24. maist kuni

8. juunini kasutajaks registreerunud
saavad esimesed kolm kuud tasuta
sõiduõigust. Alates 9. juunist kuni
juuni lõpuni registreerunud saavad
ühe kuu tasuta sõita.
Rattaringluse
süsteemi
tarnib
Tartusse Kanada ettevõte Bewegen
Technologies Inc, kes võitis eelmisel
kevadel korraldatud riigihanke.
Rattaringlussüsteemi rajamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu
Fondi linnapiirkondade meetmest
(1,7 miljonit eurot, sh linna omaosalus
250 tuhat eurot), Euroopa Komisjoni
rahastatavast projektist SmartEnCity
(ligi 800 tuhat eurot, sh linna omaosalus 133 tuhat eurot) ning Tartu linna
eelarvest.
Juuni alguses hakkab tööle nii rattaringluse veebileht (ratas.tartu.ee)
kui ka mobiilirakendus (Tartu Smart
Bike). Seni saab lisainfot Tartu kodulehelt www.tartu.ee/rattaringlus.
Lisainfo:
abilinnapea
Raimond
Tamm, tel 7361 213, 515 4738; Tartu
Linnatransport
juhataja
Roman
Meeksa, tel 736 1021,
Roman.Meeksa@raad.tartu.ee
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22. mail oodatakse tartlasi tervisepäevale
Kolmapäeval, 22. mail kell 16 algab
Küüni tänava pargis Tartu linna tervisepäev. Tervisekõnnile saab veel registreeruda!
Tervisepäeval saavad huvilised osaleda 3-, 6- või 10-kilomeetrisel tervisekõnnil, teha proovisõitu Tartu
rattaringluse elektrijalgrattaga, õppida esmaabi andmist, saada teadmisi
vaktsineerimise kohta, õppida efektiivset kepikõnni tehnikat ning saada
spetsialistidelt nõuandeid tervise ja
tervisekäitumise kohta.
Tervisepäeva korraldaja Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tervishoiuteenistuse juhataja
Piret Väljaotsa sõnul toimub sellel
aastal tervisekõnd lisaks 10 ja 6 km
radadel ka 3 km lõigul, et ka need,
kelle jaoks 6 km on liiga pikk teekond, saaksid mõõdukalt kaasa lüüa.
Tervisekõnniks saab kohapeal isikut
tõendava dokumendi alusel ILUUMtelgist tasuta rentida kõnnikeppe. Pärast tervisekõndi toimub auhinnaloos.
Kõikide registreerunud osalejate vahel
loositakse välja mõnusat liikumist toetav valge tõukeratas Kickbike City G4.
Tervisekõnnil osalejail palume kindlasti registreeruda kuni 22. mai keskpäevani meiliaadressil tht@raad.tartu.ee. Registreerumisel teatada nimi,

vanus, meiliaadress, distants ning
olemasolul meeskonna nimi. Registreeruda saab ka elektroonilisel registreerumislehel, mille leiate üles Tartu
Kultuuriakna koduleheküljelt ürituse nime alt „Tartu linna tervisepäev“.
Kohapeal registreerumist ei toimu,
kuid loomulikult võib kaasa kõndida
ka eelnevalt registreerumata. Auhinnaloosis osalevad siiski vaid eelnevalt
registreerunud osalejad! Interneti teel
registreerumine on avatud 22. mail
kella 12ni.
Eriti oodatud on, et asutused tuleksid
tervisekõnnile oma meeskondadega meeskonnaks loetakse gruppi alates 10
inimesest. Osalenud meeskondade vahel läheb loosi meeskonna ühine laevasõit Emajõel. Selleaastase ühisvõimlemise viib läbi Kerli Djomina, kes on
Dorpat Tervis OÜ füsioterareut.
Tervisepäeva avavad Tartu linnapea
Urmas Klaas ja abilinnapea Mihkel
Lees.
Ajakava
22. mai, Küüni tänava park
15:30-16:00 Kõnnikeppide rent
15:30-16:00 Rattaringluse elektrijalgratta proovisõidud
16:00 Avamine
16:10 Ühisvõimlemine
16:15 Start 10 km

16:20 Start 6 km ja 3 km
17:30-17:45 Rattaringluse elektrijalgratta proovisõidud
17:45- 18:00 Rattaringluse tutvustus
18:00 Kokkuvõtted, auhindade loosimine
Küüni tänava pargis jagab terviseteavet Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuosakond, tervisenõu annab
ja oma teenuseid tutvustab Dorpat
Tervis OÜ, rattaringluse elektrijalgratast tutvustab ning proovisõitu võimaldab Tartu Linnatransport, vaktsineerimis- ja esmaabiprojekti loenguid
ning koolitusi tutvustab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts ja päeva juhib
Sven Sumberg.
Tervisepäeval osalemine on tasuta.
Tervisepäeva korraldab Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
ja see toimub juba 15. korda. Varasematel aastatel on tervisekõnnil osalenud umbes 500 inimest.
Lisainfo: Tartu linnavalitsuse sotsiaalja tervishoiuosakonna tervishoiuteenistuse tervisespetsialist Riin Saaremõts, tel 53099138

Tartu kutsub taas
täiskasvanuid
tasuta
välitreeningutele
Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond korraldab koostöös
Tartu Ülikooli Kliinikumiga juba kolmandat aastat täiskasvanutele välitreeninguid.
Tasuta välitreeningutega soovitakse
innustada inimesi sportlikumat eluviisi harrastama ning julgustada neid
kasutama kodulähedasi treenimisvõimalusi linna rajatud spordiväljakutel.
Treeningutel õpetatakse üldisi treeningupõhimõtteid ja tutvustatakse

Foto erakogust
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avalike treeningvahendite võimalusi.
Välitreeningud toimuvad kokku 22
korral Anne kanali äärsel välijõusaali platsil esmaspäeviti kell 18.30–20.
Esimene treening toimub 29. aprillil ja
viimane 30. septembril.
Treeninguid juhendavad üle nädala
vaheldumisi Tartu Ülikooli Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi
kliiniku füsioterapeudid Sten Siitam ja
Madis Arumäe. Füsioterapeudid õpe-

tavad vastavalt osalejate soovidele ja
vajadustele kasutama treeningvahendeid, aitavad korrigeerida harjutuste
sooritust ning nõustavad treeningkava koostamisel. Treeningul läbitakse
soojendus, põhitreening ja lõdvestus.
Välitreeningutele on oodatud nii algajad, kes vajavad esmaseid nõuandeid
treeningutega alustamiseks, kui edasijõudnud, kes soovivad lisaks jõusaali võimalustele proovida treeninguid
vabas õhus. Kõigile osalejatele leitakse

võimetekohased harjutused ja sobiv
treeningkoormus.
Treeningutele ei toimu etteregistreerumist. Kõik huvilised saavad treeninguga liituda jooksvalt. Väga karmide
ilmaolude (paduvihm ja äikesetorm)
korral jääb treening ära, sellest teavitatakse ka Tartu linna koduleheküljel
ja Tartu Facebooki lehel.
Treeningud on osalejatele tasuta.

Kuni 15. maini saab
PRIAst taotleda
toetust mesilasperede
pidamiseks

selt e-PRIA kaudu. Toetuse taotlemiseks
peab mesinik olema PRIA klient, lisaks
peab ta olema registreeritud ka loomapidajana. Mesilasperede arvu teavitust põllumajandusloomade registrisse saab esitada ajavahemikul 1. mai - 15. mai 2019 ja
seda on võimalik teha vana e-PRIA kaudu. Kui teavitus on registrisse esitatud, on
mesinikul võimalik tema peetavate mesilasperede eest toetust taotleda, esitades
selleks taotluse uue e-PRIA kaudu.
Toetust antakse mesilasperede kohta,
keda mesinik pidas põllumajandusloomade registri andmetel 1. mai seisuga
2019. Toetuse saamiseks peab taotlejal
olema vähemalt üks mesilaspere ja ta peab
pidama taotlusel märgitud arvul mesilasperesid kuni 15. juunini. Kui taotluses
esitatud mesilasperede arv enne 15. juunit
väheneb, siis tuleb esitada e-PRIAs taotluse muudatusavaldus koos põhjendusega,
miks on mesilasperede arv vähenenud.

Kõiki esitatud taotlusi kontrollitakse administratiivselt. Lisaks viiakse valimi alusel taotlejate juures läbi ka kohapealsed
kontrollid, mille teostajaks on Veterinaarja Toiduamet. Kohapealsed kontrollid
algavad kohe pärast taotluste vastuvõttu
ning kestavad kuni 15. juunini. Kohapeal
kontrollitakse mesilasperede arvu.
e-PRIA erinevate teenuste kasutamiseks
on välja töötatud juhendid, mis on kättesaadavad nii e-PRIAs kui ka PRIA kodulehelt. Toetuse täpsed tingimused on leitavad www.pria.ee/TARU<http://www.pria.
ee/TARU>, taotlejad saavad abi küsida ka
PRIA infotelefonilt 7377 679.
Eveliis Padar
Teabeosakonna juhtivspetsialist
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
7371215 / 53423747

Toetuse eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja põllumajanduskultuuride saagikusele. Samuti
aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste
pidamisega seotud kulusid.
Toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. 2019. aastal on eelarve
suuruseks 600 000 eurot. Ühe mesilaspere
kohta makstava toetuse suurus sõltub sellest, kui paljudele mesilasperedele tänavu
toetust taotletakse. Ühikumäära kehtestab
PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused
makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31.
detsembriks 2019.
Taotluse saab esitada ainult elektroonili-

Lugupeetud Jänese Maaparandusühingu liige

eveliis.padar@pria.ee
www.pria.ee

Lugupeetud Rahinge Maaparandusühingu liige

tavusse viimine 01 .01 .2019
jõustunud Maaparandusseadusega - ettekandja Anu Lepist
4.2019-2020.a tegevuskava tutvustus ja kinnitamine - ettekandja Eino Härm
4.l.Maaparandushoid- ja - hooldus
4.1 .1 . ühingu liikmete osamaksud ja arvestuslikud hooldetasud 2020 .a
4.1.2. PRIA MAK 2014-2020 meetme 4.3.2 ,,Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid” avanemisel toetuse taotlemine

MTÜ Rahinge Maaparandusühing palub Teid või Teie volitatud esindajat osa võtta maaparandusühingu korralisest
üldkoosolekust 28. mail 2019 algusega kell 17.00 Tartumaal Ilmatsalu alevikus Pargi tee 1 AS Tartu Agro kontori
saalis.

2018.a majandusaasta aruande ja põhikirja muudatuste ettepanekuga on võimalik eelnevalt tutvuda tööpäevadel Jänese Maaparandusühingu raamatupidaja juures Ilmatsalus
Pargi tee 1 ajavahemikus kell 09.00 -15.00 (kontakttel.:
5035 723 )

Üldkoosoleku päevakorras:
1. Maaparandusühingu 2018.a majandusaasta aruanne - ettekandja Eino Härm
2. Revidendi aruanne; majandusaasta aruande kinnitamine
3. Ühingu tegevuse jätkamise otsustamine ja põhikirja vas-

Lugupidamisega Eino Härm 29.04.2019
Rohkem infot tel. 749 9102, 5036 056

Kutse korralisele üldkoosolekule

MTÜ Jänese Maaparandusühing palub Teid või Teie volitatud esindajat osa võtta maaparandusühingu korralisest
üldkoosolekust 28. mail 2019 algusega kell 18.00 Tartumaal Ilmatsalu alevikus Pargi tee 1 AS Tartu Agro kontori
saalis.
Kutse korralisele üldkoosolekule
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Tähtvere Elu

Lugupeetud kodanikud!
2020. aasta jaanuaris alustab AS Eesti Raudtee Emajõe uue raudteesilla ja rööbasteede õgvenduse
rajamise ettevalmistustöödega skeemil näidatud ulatuses.
Seoses sellega palume hiljemalt 30. oktoobriks 2019. aastal vabastada Teie poolt kasutatav maaala, mille kasutamine on nimetatud ajast alates keelatud. Kõik peale 30. oktoobrit 2019. aastal
kinnistule jäetud esemed, hooned ja muud rajatised likvideeritakse.
Lugupidamisega,
AS Eesti Raudtee

Lisateavet saab e-posti aadressilt raudtee@evr.ee või telefonilt +372 615 8610.

Ilmatsalu Muusikakooli

KEVADKONTSERT
Toimub
Pühapäeval, 2. Juunil kell 13.00
Ilmatsalu Põhikooli saalis

Väljaandja: Tartu linnavalitsus
Toimetaja: Lembit Kaarna Tel 551 0131
e-post aiasober@aiasober.ee
Levi OÜ Aiasõber
Küljendus ja trükk: OÜ Tarmest

